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و�سائل الإعالم في مدينة كربالء المقد�سة 1914-1968م

الملخ�ض

الصحافة الكربالئية تاريخ كبري إذ واكبت فيه املدن العراقية والعربية الكربى كبغداد والبرصة واملوصل، إذ 
بدأت الصحافة فيها منذ أكثر من مائة عام، وتنوعت بصورة كبرية شملت أغلب اآلدب واملعارف، ملا عرف 

عن أهل كربالء من حمبتهم للعلم والثقافة وميلهم نحو األدب والشعر.

ومهوم  مشكالت  عرضت  أهنا  إالّ  عدة  مشاكل  من  معاناهتا  من  الرغم  عىل  الكربالئية  الصحافة  نجحت 
املدينة، وتركت لنا شهادات تارخيية ال يمكن أن يستغني عنها أي باحث عن تاريخ كربالء السيايس واألقتصادي 

واإلجتامعي احلديث واملعارص.

الكلامت املفتاحية: اعالم، صحافة، كربالء، ثقافة

Media outlets in the holy city of Karbala 1914-1968 AD

Prof.
 Kifah Ahmed Mohammed Al-Najjar
College of Arts - Baghdad University

 
Abstract

The Karbala press has a great history, as it accompanied the major Iraqi and Arab cities such 
as Baghdad, Basra, and Mosul. The press began in this city in more than a hundred years ago, 
and it varied greatly that included most forms of literature and knowledge, due to what was 
known about the people of Karbala about their love for science and culture and their inclination 
towards literature and poetry.

The Karbala press succeeded in spite of its suffering from several problems, but it presented 
the problems and concerns of the city, and left us historical testimonies that no researcher of the 
modern and contemporary political, economic, and social history of Karbala can indispensable.
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المقدمة

أي  يف  احلضارة  صور  من  صورة  الصحافة  ُتعّد 
تشيد  التي  األركــان  أعظم  من  »ركــن  إهنا  بل  بلد، 
عنها  قال  مثلام  والعمران«)1(  احلضارة  دعائم  عليها 
نابليون بونابرت، فالصحافة إذن مقياس من مقاييس 
احلضارة والتمدن والرقي االجتامعي والسيايس، وإذا 
فعلينا  بلد أو حضارة،  أو  أمة  تاريخ  أردنا دراسة  ما 
البحث عن صحافتها وتفاعلها مع املجتمع وقدرهتا 
تكمن  هنا  ومن  فيه،  والتأثري  بحركته  التأثر  عىل 
وقبل  كربالء،  الصحافة يف  تاريخ  البحث عن  أمهية 
البدء بتفاصيل البحث علينا إعطاء ملحة رسيعة عن 
إصدار  بدأ  فقد  وتطورها،  العراقية  الصحافة  نشوء 
أصدر  إذ  )1869م(،  عام  منذ  العراق  يف  الصحف 
بـــاشـــا)1869-1872م(  مدحت  العثامين  ــوايل  ال
جريدة الزوراء، وأخذت الصحف العراقية باالزدياد 
بعد عام 1908م اي بعد تويل مجاعة االحتاد والرتقي 
احلكم يف الدولة العثامنية عام1809، وأصبح هناك 
إقباٌل من قبل املواطنني عىل تلك الصحف وقراءهتا، 
ــايل؟  احل باملعنى  صحافة  هناك  كانت  هــل  لكن 
واجلواب، ان الصحافة يف ذلك الوقت مل تكن أكثر 
الدين  خري  أكده  ما  وهذا  وأشعار  أدبيات  جمرد  من 
قال:  إذ  العراقية  الصحافة  رواد  أحد  وهو  العمري 
بل  يذكر،  القلم يشء  أرباب  من  العراق  يكن يف  »مل 
املدح  يف  الصحف  مقام  يقومون  شعراء  هناك  كان 

والقدح«)2(.

وبعد تعرفنا عىل مضمون الصحافة العراقية خالل 

مدة احلكم العثامين، ال بد من إعطاء ملحة رسيعة عن 
تطور الصحافة العراقية بعد تأسيس الدولة العراقية 
العراقية  الصحافة  كانت  فقد  1921م،  عام  احلديثة 
واستمرت  العثامين،  املطبوعات  لقانون  ختضع 
قانون  أول  رشع  عندما  1931م  عام  حتى  كذلك 
عهد  ويف  الربيطاين،  اإلنتداب  ظل  يف  للمطبوعات 
اإلستقالل صدر قانون آخر للمطبوعات هو القانون 
رقم )57( لسنة 1933م، وعّدل عام 1934م، ويف 
عام 1954م عدل بمرسوم آخر، واستمر حتى عام 

1958م)3(.

فيه  واكبت  كبري  تاريخ  كربالء  يف  وللصحافة 
والبرصة  كبغداد  الكربى  والعربية  العراقية  املــدن 
واملوصل، فقد بدأت الصحافة فيها منذ أكثر من مئة 
اآلداب  اغلب  شملت  كبرية  بصورة  وتنوعت  عام، 
واملعارف، ملا عرف عن أهل كربالء من حمبتهم للعلم 
أول  عن  أما  والشعر،  األدب  نحو  وميلهم  والثقافة 
التي  »االنتباه«  صحيفة  كانت  فقد  كربالئية  جريدة 
)1914م()4(،  عام  الشريازي  لبيب  السيد  أسسها 
وتوافق ذلك احلدث مع اندالع احلرب العاملية األوىل 
واحتالله،  العراق  عىل  األوىل  الربيطانية  واحلــرب 
العراقي  العام  الرأي  إلثارة  الدورية  تلك  فجاءت 
يف  املشاركة  ورضورة  املحتلني  خطر  من  وتنبيهه 
القتال ضد قوات االحتالل الربيطاين، ولألسف ال 
أية  العراقية  والوثائق  الكتب  دار  أرشيف  يف  يوجد 

نسخة من تلك الصحيفة.

ثم جاءت بعدها )جريدة االتفاق( التي أنشأها يف 
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احلائري، وصدر  الشريازي  مرزه عيل  احلاج  كربالء 
عددها األول يف السابع من )آذار/ 1916م( مطبوعًا 
يف مطبعة حجرية كانت يف كربالء من خملفات الدولة 
العثامنية، ومل تستمر تلك الصحيفة طوياًل)5(، ويبدو 
الربيطانيني.  املحتلني  مقارعة  عىل  اقترص  هدفها  أن 
املحاسن  أبو  حسن  حممد  الشاعر  عليها  أثنى  وقد 

بقوله:)6(

املــذاق اجلنى حلو  ثمر حلو  ــه        ــ أن ــدًا  ــاول جم ملن ح قل 

ــفــاق  وات بــجــد  إالّ  جيتنى  وال         قــبــل  أمـــة  جنته  ــا  م

وكثر إصدار الصحف الكربالئية منذ )1914م( 
وحتى يومنا هذا، ونحن هنا لسنا بصدد تعداد تلك 
كام  ومؤسسيها،  صدورها  تاريخ  وكتابة  الصحف 
تلك  مثل  إىل  تطرقوا  من  أغلب  عند  العادة  جرت 
تلك  حتويه  كانت  ما  عىل  للتعرف  بل  املواضيع، 
الكربالئي  العام  الرأي  يف  تأثريها  ودرجة  الصحف 
واملواضيع املهمة التي تناولتها سواء أكانت سياسية 
الصحف  ــامء  أس بيان  مــع  دينية،  أم  اجتامعية  أم 
واملجالت التي انترشت يف كربالء ومن هم حمرروها 
وكتاهبا. وقد صدرت يف كربالء ثالث صحف رئيسة 

خالل املدة بني 1935-1968م وهي كااليت:

اأوًل: ال�شحف في كربالء للمدة )1968-1935( 

جريدة الغروب 1935م. 1

إعالمية  وسيلة  أول  الــغــروب  جــريــدة  كانت 
كربالئية تصدر بصورة أسبوعية ملدة ثالث سنوات، 
فقد صدر عددها األول يف يوم األربعاء املوافق 22 

ربيع الثاين 1354هـ )24 متوز 1935م( واستمرت 
ورئيس  صاحبها  1938م)7(،  عام  حتى  بالصدور 
أسس  الذي  الصالح،  علوان  عباس  السيد  حتريرها 
مطبعة يف كربالء عام 1935م سميت مطبعة الشباب 
عددًا  الغروب  جريدة  أعــداد  جانب  اىل  وطبعت 
االقتصاد  جملة  من  ــدادًا  وأع واملؤلفات  الكتب  من 
ابرز  من  الصالح  علوان  عباس  ويعد  البغدادية)8(، 
العراقية  الصحف  يف  مقاالته  نرش  الصحافة،  رواد 
كافة وله مؤلفات خطية يف األديان واملذاهب والطب 
رائد  بحرضة  اليوم  نقف  فنحن  وبالتايل  واالجتامع، 
والصحافة  العراقية  الصحافة  ــالم  أع من  وعلم 
الكربالئية الذي ترك لنا عطاءه الثر يف ميادين الفكر 

والثقافة واالجتامع والسياسة.

شغلت إسهامات عباس علوان الصالح اإلعالمية 
العراق  يف  والسياسية  والثقافية  الفكرية  الساحة 
بصورة عامة ويف كربالء بصورة خاصة، فباإلضافة 
الغروب، ساهم يف اصدار  رئاسة حتريره جريدة  اىل 
وهي  1938م  عام  تأسست  التي  األسبوع  صحيفة 
أدبية جامعة، وجريدة املنادي وهي جريدة اسبوعية 
سياسية منحت االمتياز ببغداد يف 17 آذار 1948م. 
وبتاريخ 1950/3/26م أبدل اسمها باسم )األنباء 
املصورة(، بعد أن صدرت منها أعداد كبرية. فضاًل 
يف  وأسلوبه  وثقافته  فكره  يف  حــارضًا  كان  انه  عن 
جريدة الغروب عىل الرغم من انه مل يقدم نفسه باسمه 
التي كتبها كانت  الرصيح، فاالفتتاحيات واملقاالت 
التحليالت  وحتى  التوقيع(  )صاحب  اسم  حتمل 
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السياسية ووصف العالقات الدولية والتقديم الذي 
ينصف فيه كتاب جريدته، كلها تكشف عن مشاركة 

بلغٍه سليمة وأسلوب رصني وثقافة عالية)9(.

بإصدار  الصالح  علوان  عباس  السيد  واستمر 
وبعد  1952م،  عام  حتى  املصورة  األنباء  جريدة 
الوقائع  جريدة  يف  ُعنّي  1958م  متوز   14 ثورة  قيام 
العراقية وتقاعد عام 1978م ومع ذلك نرش مقاالت 
عام  وفاته  حتى  العراقية  الصحف  بعض  يف  عدة 

1994م)10(.

العامة  باألمور  هتتم  الكربالئية  الصحافة  كانت 
الضوء عىل مشكالت كربالء واملدن  للبالد وتسلط 
نرش  عن  تتوان  ومل  مهومهم  وتنرش  منها،  القريبة 
الشكاوى العامة واخلاصة وحثت اجلريدة السلطات 
انتشار  تسبب  كوهنا  املستنقعات  ــدم  هل املحلية 
نفسه  الوقت  يف  ودعت  البعوض،  السيام  احلرشات 
اىل ختفيض أجور املاء وإنشاء )حنفيات( يف الشوارع 

النتفاع الفقراء واملعوزين واملارة منها)11(.

اىل  املختصة  السلطات  ايضًا  اجلريدة  ودعــت 
اذ  نرشاهتا،  احدى  يف  جاء  كام  الصحي،  اإلصــالح 
من  اآلالف  لقدوم  املقدسة  املدينة  أمهية  عىل  أكدت 
املركزية  احلكومة  طالبت   كام  سنويًا،  إليها  الزائرين 
األمور)12(.  بتلك  مبالغ كبرية لالهتامم  اىل ختصيص 
واستقبلت اجلريدة الشكاوى الواردة من أهايل اهلندية 
واملسيب، واعرتضت عىل انتشار حانات اخلمور يف 
التي  األخرى  الصحف  احدى  عىل  وردت  اهلندية، 

مدينة  أهايل  ان  وأكدت  األمور،  تلك  تشجع  كانت 
احلانات  تلك  تنامي  من  اشتكوا  قد  )طوريج()13( 
وطالبت بغلقها)14(. وهذا دليل عىل حرص اجلريدة 

ومؤسسها عىل طهارة املدينة املقدسة وتوابعها.

كربالء  يف  الصحية  األوضــاع  اجلريدة  تابعت 
وألوية جنوب العراق، وركزت عىل  انتشار املالريا 
الرابع  يف  الصادر  عددها  يف  جاء  اذ  النارصية،  يف 
والعرشين من آب 1935م ما نصه: »انترشت املاريا 
وهذا  الفقرية  الطبقات  بني  وباألخص  النارصية  يف 
رئيس  أنظار  فنلفت  اللواء  صحة  إمهال  عن  ناتج 
وخيمة«)15(  العاقبة  واال  احلالة  هلذه  اللواء  صحة 
عن  مهمة  معلومات  طياهتا  يف  الصحيفة  ومحلت 
واالقتصادية  واالجتامعية  الصحية  العراق  أوضاع 
السيام كربالء واملدن املحيطة هبا، وكانت هتاجم كل 
ما تراه من فساد يف الدوائر احلكومية فقد تابعت دائرة 
البلدية وتساءلت عن حجم الرواتب الضخمة التي 
يتلقاها املسؤولون وعن سوء اخلدمات املوجودة يف 

املدينة)16(.

مل تغفل اجلريدة موضوع التعليم وأكدت أكثر من 
املوضوع، وتابعت نرش شكاوى  أمهية هذا  مرة عىل 
املواطنني السيام ما يتعلق بمدارس البنات التي كانت 
عناوينها  احدى  يف  وجاء  صفوفها،  ضيق  من  تعاين 
للبنات(  متوسطة  اىل  وحاجتها  )كربالء  اآليت  اخلرب 
وكتب صاحب املقال قائاًل:»لقد خترجت فتياتنا هذا 
الدراسة  شهادة  وحزن  السادسة  الصفوف  من  العام 
بقطع  بالبدء  دراستهن  اكامل  يؤملن  وكن  االبتدائية 
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وزارة  من  فأمل  العلم  مراحل  من  الثانية  املرحلة 
يف  هلن  متوسط  صف  فتح  امر  يف  هتتم  ان  املعارف 
هذا العام وانا لنأمل ان تلبي هذا الطلب«)17(. وهذا 
اخلرب يفيدنا بأنه مل تكن هناك مدرسة متوسطة للبنات 
عددها  يف  ونرشت  1935م.  عام  حتى  كربالء  يف 
بارزًا  الصادر يف 12 ترشين األول 1935م، عنوانًا 
العلم  طلب  لتقليص  املعارف  وزارة  تسعى  )هل 
؟!!!( وغاية ذلك املقال هو االهتامم بوضع التعليم 
يف كربالء وان الدولة تنفق عىل العلوم يف بغداد فقط 
وال يصل اىل كربالء اال اجلزء اليسري)18(، يف الوقت ان 
املدينة بحاجة اىل فتح مدارس جديدة تواكب الزيادة 
السكانية، اذ بلغ عدد نفوس كربالء لغاية شهر آب 
من  و)7490(  العراقيني  من   )79737( 1935م 

األجانب)19(.

يف  واســعــًا  حيزًا  االجتامعية  املواضيع  شغلت 
صوت  إليصال  الغروب،  جلريدة  الصادرة  األعداد 
للعمل عىل  الرسمية  اىل اجلهات  الكربالئي  املواطن 
حتسني الواقع االجتامعي ألهايل كربالء، فقد ركزت 
خالل  من  املرأة  بثقافة  االهتامم  عىل  املقاالت  بعض 
وتوسيع  الريفية،  املناطق  يف  األمية  ملحو  مراكز  فتح 
املجتمع  من  واسعة  رشحية  لتشمل  التعليم  فرص 

الكربالئي.

 تناولت جريدة الغروب العديد من املواضيع كان 
أمهها املواضيع االجتامعية وركزت عىل املرأة وقانون 
الريف  يف  والثقافة  واجلريمة  واحلجاب  العقوبات 
والتعليم، ومقاالت عن حياة الشعوب واملجتمعات 

والشعوذة والدجل، وكان ابرز كتاب هذا احلقل من 
وعبد  كمونة  املجيد  عبد  املحامي  املجتمعية  املعرفة 
عباس  )هو  التوقيع  وصاحب  االزري،  بك  الكريم 

علوان الصالح()20(.

كربالء  ملكانة  العراقية  احلكومة  أنظار  ولتوجيه 

الدينية لدى املسلمني، فقد طالبت الغروب األجهزة 

األمنية اىل فرض عقوبات شديدة ضد مرتكبي اجلرائم 

عموم  واستقرار  امن  عىل  للحفاظ  أنواعها  بمختلف 

تشهد  التي  الدينية  املناسبات  وحتديدًا  كربالء  مناطق 

املدينة يف أثنائها استقبال أعداد كبرية من الزائرين ومن 

اخلارجني عن  قبل  تستغل من  جنسيات خمتلفة، وقد 

القانون بالتعرض هلم، وهذا يؤثر عىل سمعة احلكومة 

حتسني  يف  تسهم  التي  والسياحية  الدينية  واحلركة 

بل  وحدها  كربالء  ملدينة  ليس  االقتصادي  اجلانب 

لعموم العراق، ولكسب القراء للجريدة فقد تنوعت 

لتشمل اىل جانب ما ذكر مواضيع عن حياة  مقاالهتا 

الشعوب اليومية وبعض ممارسات الشعوذة والدجل 

التي متارس يف بعض تلك املجتمعات وبيان خماطرها 

عىل اإلنسان واملجتمع عىل حد سواء، ولعل ابرز من 

املجيد  عبد  املحامي  املعرفة  من  احلقل  هذا  يف  كتب 

وتوقع  تنرش  التي  االزري  بك  الكريم  وعبد  كمونة 

باسم رئيس التحرير )عباس علوان الصالح( )21(.

توسعت دائرة قراء جريدة الغروب خارج حدود 
لواء كربالء، بعد ان تطرقت بعض أعدادها اىل احلياة 
باريس  يف  العراقيون  الطلبة  يعيشها  التي  اليومية 
واقتصاديًا،  دراسيًا  تواجههم  التي  والصعوبات 
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لتسهيل  حتسينها  عىل  بالعمل  احلكومة  إلشعار 
مهمتهم العلمية)22(.

اذ  األديب،  حضورها  الغروب  جلريدة  كان  كام 
الصايف  امحد  الكبري  للشاعر  قصائد  نرش  عىل  دأبت 
وقصيدة  والشعر(،  )اخلطب  قصيدة  مثل  النجفي 
)الرجعة( التي تتحدث عن حلم الشاعر للعودة اىل 
الطفولة، ومل تغفل اجلريدة نرش العديد من القصائد 
لشعراء آخرين أمثال مجيل صدقي الزهاوي وايليا ايب 

مايض)23(.

مهوم  صفحاهتا  يف  اجلريدة  تلك  محلت  عمومًا 
وكانت  خاصة،  والكربالئي  عامة  العراقي  املواطن 
الكلمة من معنى فلم  سابقة لعرصها بكل ما حتمله 
تتواَن عن نرش أخبار ختص فساد املوظفني اإلداريني 
عىل  التأثري  خالهلا  من  حاولت  ــارزة  ب وبعناوين 
املدينة  يف  العامة  األوضــاع  لتغيري  القرار  أصحاب 
وإنام  املحلية  بالشؤون  اجلريدة  ختتص  ومل  املقدسة. 
العاملية،  وحتى  والعربية  العراقية  بالشؤون  اهتمت 
الوقت  ذلك  يف  اجلريدة  تلك  إصدار  استمرار  وان 
وانتشارها يؤكد عىل وجود فئة كربالئية مثقفة مهتمة 
اجلريدة  الستمرار  حافرًا  ذلك  فكان  األمور  بتلك 

بالصدور يف مواعيدها املحددة.

جريدة الندوة 1941م. 2

الوهاب  مهدي  حممد  السيد  اجلريدة  تلك  أسس 
آل طعمه املوسوي، وهو من مواليد كربالء 1914م، 
طعمه  آل  هادي  سلامن  السيد  كربالء  مؤرخ  وصفه 

حاد  الــرأي  حّر  اهلّمة  عايل  قوي  جليل  »حمام  بأنه: 
العريب  الشباب  ندوة  باسم  أدبية  الذهن أسس مجعية 
أمهها  مطبوعة  عــدة  مؤلفات  ولــه  1941م،  عــام 

حمارضات يف رشح جملة األحكام الدولية«)24(.

يوم  يف  الندوة  جريدة  من  األول  العدد  صــدر 
أيار   3 1360هــــ/  الثاين  ربيع   6 املوافق  السبت 
1941م، واملتصفح لتلك اجلريدة جيدها قد ركزت 
قضية  عــىل  ــدد  ع ــر  آخ وحتى  األول  عــددهــا  منذ 
أسياسية واحدة هي حركة مايس 1941م، واختذت 
لنفسها شعارًا كتب يف صفحتها األوىل بعنوان )املوت 
السيوف خري من املوت حتف األنوف(   حتت ظال 
فأخذت تنرش البالغات احلربية العراقية أثناء احلرب 
العراقية الربيطانية الثانية، ونرشت يف عددها األول: 
والوطن  الدين  عن  للدفاع  األعام  العلامء  »نداءات 
املوسوي  احلسن  ايب  السيد  ــام  اإلس حجة  ــداء  )ن
اىل  العراقي  الشعب  فيه  دعا  الــذي  االصبهاين(«، 
ونداء  الربيطانيني،  ضد  العراقية  القوات  مــؤازرة 
العراقيني  دعا  الذي  الغطاء  كاشف  الشيخ  العالمة 
مايس)25(،  حركة  منارصة  اىل  واملسلمني  والعرب 
وفتوى العالمة السيد عبد احلسني احلجة الطباطبائي 
العراق هو  ان  فيها: »تعلمون  الكربالئي والتي جاء 
قاعدة الدين وعصمة العرب واملسلمني املحتوي عىل 
جيب  الدين  ومعاهد  السام  عليهم  األئمة  مشاهد 
عليه...  األجانب  استياء  من  وصيانته  حفظه  علينا 
اال  والتوفيق  النرص  وما  وأحثكم  ادعوكم  هذا  واىل 
عبد  الشيخ  العالمة  نداء  ونرشت  اهلل«)26(،  عند  من 
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تقي  حممد  الشيخ  اهلل  آية  نجل  الشريازي  احلسني 
فيه:  الكربى، وجاء  العراقية  الثورة  الشريازي زعيم 
»ان الدفاع فريضة إهلية عىل مجيع املسلمني.. وحفظ 
بيضة املسلمني والعتبات املقدسة والباد العراقية من 
الباسل  العراقي  اجليش  ومساندة  الربيطانيني  رجس 
فخامة  رأسها  وعىل  الوطنية  اإلسامية  واحلكومة 

الزعيم السيد رشيد عايل الكياين...«)27(.

وكان للسيد حممد مهدي الوهاب خطب يف مجعية 
الشباب العريب لدعم احلركة وقامت اجلريدة بنرشها، 
وجاء يف احدى اخلطب املنشورة حتت عنوان )لبيك 
العرب  أهيا  االنكليز  ما نصه: »يريد  لبيك(  يا وطني 
األحرار، أهيا املسلمون الغيارى ان يستعمروا بادنا 
وان يستعبدونا وان يصريونا عبيدًا أذالء فهل ترىض 
شيمتكم العربية ومحيتكم اإلسامية؟ وهل يرىض اهلل 

ورسوله عليكم ذلك؟«)28(.

اجلريدة  نرشهتا  التي  ــرى  األخ املواضيع  ومــن 
املتطوعني  أحد  كان  الذي  القاووقجي  فوزي  زيارة 
للقتال ضد االنكليز اىل كربالء وجتمع األهايل حوله، 
والربقية التي أرسلها بعض رؤساء عشائر كربالء اىل 
نرشت  كام  حركته،  يف  ملساندته  الكيالين  عايل  رشيد 
الرابع  يوم  العباسية  احلرضة  يف  عقد  الذي  االجتامع 
واألشعار  اخلطب  ألقيت  وفيه  1941م  ايــار  من 
ضد  احلرب  يف  للمشاركة  ودعوهتم  الناس  إلثــارة 

االنكليز)29(.

هذا  يف  صــدورهــا  أسباب  اجلــريــدة  ووضحت 

العدة  أعدت  قد  اجلريدة  إدارة  »كانت  بان:  الوقت 
اجلمعية  ومقاصد  يتفق  بشكل  اجلــريــدة  ــدار  إلص
عىل  للحصول  جهودا  اإلدارة  بذلت  وقد  وأهدافها 
األدب  أعــام  لبعض  راقية  وأدبية  علمية  مباحث 
العدد  بطبع  فعا  وبدأت  العراق  يف  الثقافة  ورجال 
العراق  التي قام هبا  التحررية  النهضة  األول. غري ان 
قسٍط  لتقديم  الشكل  هبذا  اجلريدة  اصدر  اىل  اجلأتنا 
املقدس  اجلهاد  هذا  يف  ولنساهم  الوطنية  اخلدمة  من 
املدينة  هــذه  حــال  لسان  الصحيفة  هــذه  ولتكون 
ان  يتضح  النص  هذا  خالل  ومن  املقدسة...«)30(، 
تلك الصحيفة كانت هتدف اىل دعم حركة مايس يف 

العراق واسنادها.

ومن خالل ما نرشته جريدة الندوة يمكننا معرفة 
فقد  1941م،  مايس  حركة  من  الكربالئيني  موقف 
أيار   4 املوافق  األحد  يوم  الصادر  نرشت يف عددها 
رؤساء  أرسلها  التي  الربقيات  من  صورًا  1941م 
كرباء  »علامء  فيها:  جاء  كربالء،  ووجــوه  عشائر 
طبقاهتم  اختاف  مع  وأرشافها  عشائرها  ورؤســاء 
اجليش  بطولة  ويقدرون  احلــازم  موقفكم  يؤيدون 
اململكة  كيان  حلفظ  غــال  بكل  ويضحون  الباسل 
واستقاهلا... رئيس احلمريات رشيد، رئيس الطهامزه 
حاج عبد، رئيس البو عويد عبد الرضا، رئيس اليسار 
بحر الشبيب، رئيس املسعود محدي العبد عون«)31(، 
ونرشت كذلك يف عددها الصادر بتاريخ السابع من 
رؤساء  من  األخرى  املجموعة  برقية  1941م  أيار 
العشائر الكربالئية اىل رشيد عايل الكيالين جاء فيها: 
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»فخامة املنقذ األول الزعيم اجلليل السيد رشيد عايل 
الكياين. آن اجلهاد ولزمت الساعة... عشائر كرباء 
وأهلوها مستعدون للتضحية والكل رهن اشارتكم. 
رئيس عشرية بني سعد حممود آل قنرب، رئيس عشرية 

الساملة محيد بستان عباس الكريم...«)32(.

 يتضح مما ذكر من نصوص الربقيات، ان موقف 
أماًل  هلا  ومؤيدًا  للحركة  مساندًا  كان  كربالء  أهايل 
يف تغيري ظروف املدينة وحتسني وضعها االقتصادي 
واالجتامعي وتطوير التعليم وغريها من األمور التي 
ذكرهتا  ان  سبق  والتي  الكربالئيون  منها  يعاين  كان 

جريدة الغروب.

العراقية  الثورة  سجالت  تنرش  اجلريدة  وأخذت 
الذكرى  ان  )للذكرى  الكربى 1920م حتت عنوان 
تنفع املؤمنني( ومن ضمن ما نرشته عدٌد من املقاالت 
املنشورة يف جريدة االستقالل النجفية التي صدرت 

ابان ثورة العرشين)33(.

وأخريًا نرشت جريدة الندوة بيان الرئيس السوري 
يف  القومي  الدفاع  جلنة  اىل  املوجه  االتــايس  هاشم 
دمشق، والذي دعا فيه السوريني اىل ان جييبوا دعوة: 
»الذين اخذوا عىل عاتقهم النهوض بأعباء هذه املهمة 
الرشيفة.. وان يبذلوا يف سبيل اهلال االمحر العراقي 
بواسطة جلانه كل ما يستطيعون بذله من املعونة«)34(.

ان اهتامم جريدة الندوة بحركة مايس وتفاصيلها 
رشيد  ومساندة  الربيطانيني  قتال  عىل  الناس  وحث 
صممت  اهنا  انطباعًا  تعطي  ومجاعته  الكيالين  عايل 

األمور  ذكر  تغفل  مل  لكنها  احلركة،  لدعم  خصيصًا 
حذرت  فقد  كربالء،  يف  واالجتامعية  االقتصادية 
اجلريدة من انتشار وباء املالريا يف املدينة نتيجة هدم 
الدائرة  احلرب  جراء  )البزول(  من  العديد  وختريب 
املاريا  الوباء ذكرت: »انترشت  وويف وصفها خلطر 
يف  ونحن  والثبور،  بالويل  تنذر  وهي  األيام  هذه  يف 
الكلمة هنيب باملسؤولني ان يتافوا اخلطر بكل  هذه 
الوسائل املمكنة قبل ان يستفحل.. ونضم صوتنا اىل 
بردم  باملاريا  املنكوبة  املدينة  هذه  أبناء  من  األلوف 
األيام  هذه  انترش  الذي  البق  ومكافحة  املستنقعات 
بصورة هائلة...«)35( ويبدو ان ذلك الصوت مل يصل 
حتى  اكرب  بصورة  املالريا  انترشت  فقد  للمسؤولني 
نرشت الصحيفة يف عددها الثاين عرش مقاالً بعنوان 
)وطأة املاريا تشتد يومًا بعد يوم( ووعدت الصحيفة 

بنرش سبل الوقاية من هذا املرض)36(.

كربالء  يف  التموين  مديرية  بيانات  خالل  ومن 
احلرب  ان  يتضح،  الندوة  جريدة  يف  نرشت  التي 
العراقية الربيطانية الثانية قد أثرت بصورة كبرية عىل 
املدينة  أهايل  وان  كربالء  يف  االقتصادية  األوضــاع 
يف  لندرهتا  التموينية  ــواد  امل بخزن  يقومون  كانوا 
املقدسة،  باملدينة  مرت  التي  العصيبة  األوقات  تلك 
ما  مهم(  )بــيــان  عــنــوان  حتــت  ــالن  إع يف  جــاء  فقد 
نصه:»أذاعت مترصفية لواء كرباء البيان االيت بشأن 
إحصاء مقادير السكر والشاي والقهوة عما بأحكام 
الرئيسة..  املنتجات  إحصاء  نظام  من  األوىل  املــادة 
يطلب هبذا من كافة األشخاص الذين يتعاطون بيع 
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 14 يوم  يقدموا  ان  باجلملة  والقهوة  والشاي  السكر 
استامرة  كرباء  يف  التموين  جلنة  اىل  1941م  مايس 
والقهوة...  والشاي  السكر  من  لدهيم  ما  تتضمن 
يترصفوا  ان ال  البيان  ينطبق عليهم هذا  الذين  وعىل 
بكميات السكر والشاي والقهوة اعتبارا من 14 أيار 
-1941م اال بعد حصوهلم عىل إجازة عامة من جلنة 
التموين وسيعاقب بموجب القوانني املنظمة كل من 
يعطي معلومات غري صحيحة او خيالف هذا البيان. 

مترصف لواء كرباء«)37(.

بإحصاء  كربالء  مدينة  يف  التموين  جلنة  وقامت 
كميات القمح املوجودة يف املخازن وفرضت تسعرية 
عىل  يدل  وهذا  الغذائية)38(،  املــواد  لبعض  خاصة 
حجم املعاناة الكبرية التي عانت منها املدينة يف أثناء 
احلرب. كام أثرت احلرب يف اجلانب االقتصادي فقد 
أثرت عىل اجلانب التعليمي اذ تم تأجيل االمتحانات 

الدراسية اىل هناية شهر آب من العام نفسه)39(.

تفاصيل  ذكر  عىل  الندوة  جريدة  نشاط  يقترص  مل 
األدبية  األعـــامل  مــن  العديد  نــرشت  بــل  احلـــرب، 
تقييم  ــا  أردن ما  وإذا  وغريها،  الشعرية  والقصائد 
مايس  حلركة  مــؤيــدة  كانت  اهنــا  نــقــول،  اجلــريــدة 
ومساندة هلا يف وقت مل تكن هناك أي صحف أخرى 
تصدر يف كربالء فقد كانت الندوة هي الوحيدة التي 
العراقية  احلــرب  وقت  يف  الصدور  عىل  استمرت 
الربيطانية، وكانت تنقل أخبار احلرب ومتعلقاهتا ومل 
تغفل ذكر األحوال االجتامعية والظروف االقتصادية 
العراقية  الصحف  عن  الباحث  ان  علام  كربالء،  يف 

الصدور  عن  احتجب  قد  اغلبها  جيد  املدة  تلك  يف 
البغدادية  الصحف  اغلب  وان  عديدة،  ألسباب 
)الزمان والباد والعراق وغريها( ال جيد هلا الباحث 
يف دار الكتب والوثائق يف بغداد أي اثر يف تلك املدة، 
ويضفي ذلك أمهية كربى جلريدة الندوة كوهنا مثلت 

الصحافة العراقية احلية وقت احلرب. 

جريدة القدوة 1951م. 3

وهي جريدة أدبية جامعة تصدر مرتني باألسبوع 
يف  جاء  كام  املثقف،  كربالء  شباب  من  فريق  حيررها 
1951م  نيسان  من  الثاين  يف  الصادر  األول  عددها 
صاحبها  1370هــــ،  ــرة  اآلخ 25/مجـــادى  املوافق 
ومديرها  الكيال  رحيم  السيد  حتريرها  ورئيس 
عن  قيل  وممــا  اهلل،  عبد  حسن  املحامي  املــســؤول 
السيد رحيم الكيال بأنه »صحفي مشهور وشخصية 
يندر  ما  املواهب  آتاه اهلل من  بالصاح...  مشهود هلا 
املعرش،  لطيف  فكان  أقــرانــه،  من  ألحــد  جيتمع  ان 
حمبًا للنكتة، سمح األخاق، تويف 1976م ودفن يف 

الوادي اجلديد«)40(.

مع  عامة  وثقافية  أدبية  القدوة  جريدة  كانت 
كثرية  ومتنوعة  متعددة  موضوعات  عىل  احتوائها 
أشار  وقد  السياسية،  املواضيع  اىل  تتطرق  مل  لكنها 
ذلك  إىل  األول  العدد  افتتاحية  يف  حتريرها  رئيس 
عن  هبا  لنبتعد  أدبية  جعلناها  قد  »إننا  قائاًل:  األمر 
خضم السياسات وما فيها من الفورات والغضبات 
عىل ان تتصل باملجتمع يف باقي نواحيه، فيكون هلا يف 
وبذلك  فصل«)41(  رأي  كل  ويف  رأي  موضوع  كل 
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عن  جديدًا  خطًا  لنفسها  اختذت  قد  اجلريدة  تكون 
باقي الصحف الكربالئية وهو االبتعاد عن السياسة 
واالجتامعية  واالقتصادية  األدبية  باألمور  واالكتفاء 
التي ختص املواطن الكربالئي، لكنها بعد ميض مدة 
بنرش  وأخــذت  السياسية،  باألمور  اهتمت  قصرية 
عامة  العراقي  العام  الرأي  هتم  التي  املواضيع  بعض 

والكربالئي بصورة خاصة منها:

 التعليم أ. 

جريدة  اهتاممات  مقدمة  يف  التعليم  حقل  يعد 
معلومات  اىل  املجال  هــذا  يف  ــارت  أش اذ  الــقــدوة، 
عام  كربالء  يف  تأسست  قد  املعلمني  نقابة  ان  أمهها، 
فتحها  التأسيس  بعد  أعامهلا  أهــم  ومــن  1951م، 
عدد  وان  والنجف،  كربالء  يف  ثانويتني  مدرستني 
منتسبًا)42(،  ثامنني  بلغ  النقابة  تلك  يف  املنتسبني 
املعلمني  جمموع  يمثل  العدد  هذا  ان  افرتضنا  واذا 
واملدرسني عام 1951م، فهذا يعني ان عدد املدارس 
 12  -10 بني  يرتاوح  1951م  لعام  كربالء  لواء  يف 
بني  يرتاوح  ان طاقم كل مدرسة  اعتربنا  اذا  مدرسة 

6-8 مدرسني او معلمني.

أكدت اجلريدة كذلك عىل أمهية تعليم املرأة هذا 
كان  الذي   59 للعدد  االفتتاحي  مقاهلا  تضمنه  ما 
»لقد  فيه:  جاء  حمتم(  واجب  املــرأة  )تعليم  بعنوان 
حكمت الطبيعة اإلنسانية الكاملة وبرهنت التجارب 
تعليم  قبل  حمتم  واجب  املرأة  تعليم  ان  عىل  العديدة 
الرجل ألهنا املدرس األول لطفلها ومنها يسمع أول 
كلمة متر بذهنه... فإن كانت تلك الكلمة مصدرها 

بذرة  الفتى  قلب  يف  انغرست  مهذب  متعلم  دمــاغ 
العلم...«)43( ويستمر املقال طوياًل لرسد أمهية تعليم 
املرأة وتدريسها يف املدارس بام فيه نفع عىل املجتمع 

واإلنسان.

نرشت  والتعلم  العلم  عىل  تأكيدها  خالل  ومن 
الصحيفة مقاالً طوياًل عن العلم بقلم رحيم الكيال 
وبرز  التوقيع(،  )صاحب  نفسه  يسمي  كان  مثلام  او 
العلم  )حمنة  بعنوان  وهو  األوىل  الصفحة  يف  املقال 
بعد حمنة األدب( تطرق فيه اىل كساد املؤلفات األدبية 
والعلمية يف املكتبات واملخازن وعدم إقبال الشباب 
الناس »اعرضوا عن رشاء  القراءة والتعلم وان  عىل 
الكتب اال ما انطوى منها عىل ملق {متلق} واستفزاز 
للغرائز او ما كان منها مقررًا يف املعاهد... ولكن إذا 
كان بعض الناس حياجج بأن األدب ترف فهل هناك 
عنه  نستغني  ان  نستطيع  ترف  العلم  بان  يزعم  من 

ونعيش بدونه يف القرن العرشين؟«)44(.

عن  األسئلة  بطرح  الكيال   األســتــاذ  ويستمر 
بصورة  مرص  ويف  العريب  الوطن  يف  العلوم  تدهور 
العرب يف  قبلة  ما  تعد يف وقت  كانت  التي  ـ  خاصة 
مشكلة  الكيال  رحيم  ويطرح  وتطورها،  العلوم 
العلمية  املؤسسات  بني  حصل  الذي  الكبري  الرشخ 
اقترص  فقد  العلمية  املجاميع  »اما  فيقول:  واملجتمع 
العلمية  املؤمترات  وان  اخلاصة...  خاصة  عىل  أمرها 
التي تعقدها املجاميع املختلفة كمجمع اللغة العربية 
العلمي  واملجمع  العلمية  للثقافة  املرصي  واملجمع 
املرصي، مؤمترات ضائعة مفقودة األثر الن الناس يف 



116

و�سائل الإعالم في مدينة كربالء المقد�سة 1914-1968م

واٍد ورجال هذه املجاميع يف واٍد وحلقة االتصال بني 
اجلانبني مفقودة متامًا«)45(.

مشكات املاء والكهرباء يف كرباء ب. 

اهتمت جريدة القدوة باملشكالت التي تعاين منها 
مدينة كربالء، السيام املاء الصالح للرشب والكهرباء، 
ومن الواضح ان هناك نقصًا كبريًا يف تلك اخلدمات 
الرضورية حلياة اإلنسان، حيث نرشت اجلريدة تلك 
القرار  أصحاب  إىل  بالسؤال  والتوجه  املشكالت 
للتهكم  ركنًا  خصصت  قد  اجلريدة  وكانت  حللها، 
واالستهزاء باألحوال االقتصادية واالجتامعية وعدم 
معاجلة املسؤولني لتلك األوضاع وكان ذلك الركن 
مقاالت  احدى  ويف  شخبوط(.  )بقلم  اسم  حيمل 
)شخبوط( عن املاء والكهرباء تساءل قائاًل:« يف أبان 
احلرب كنا نسمع ان اللجنة قد أوصت بجلب مكائن 
جديدة وبعد أن وضعت احلرب أوزارها قيل للناس 
ان املكائن يف طريقها اىل العراق »واستمر بالقول:«وملا 
نسأل عن املكائن اآلن يقولون أهنا وصلت منذ مخسة 
أشهر ولكننا ننتظر املهندس؟ ثم هل ان تلك املكائن 
ستسد حاجة املدينة من الكهرباء فيقولون ال. إذن متى 
سيتم ذلك؟ يردون بعد ان نويص عىل جديدة وهكذا 
املدينة با كهرباء وبالتايل با ماء«)46(. وكتب  تبقى 
مقاالً يف الركن نفسه يف الصفحة األوىل من العدد 36 
بعنوان )واملاء يف كرباء(  جاء فيه: »ذكرت احدى 
الشيوخ  جملس  اعضاء  احــد  ان  املرصية  الصحف 
كانت  وملا  مصطافًا  الرب(  )رأس  اىل  ايام  منذ  ذهب 
املياه هناك تنقطع عن املصطافني يف اوقات خمتلفة فان 

عضو الشيوخ هذا كان يضطر عىل الرتدد اىل القاهرة 
غري  القاهرة  يف  الصيفي  منزله  كان  وملا  لاستحامم 
فندق، وقد  اقام يف  فقد  الصيف  معد لإلقامة يف هذا 
اقام هذا الشيخ الدعوى عىل جلنة اسالة املاء وطالبها 
بدفع نفقات احلضور اىل القاهرة. ترى ما الذي يمنع 
عىل  الدعاوي  يقيموا  ان  من  املدينة  هذه  يف  العقاء 
مرشوع اسالة املاء يف كرباء كام فعل عضو الشيوخ 
العاقل.  ان أهايل كرباء يشكون مجيعا من التسيب 
احلاصل يف تزويد املدينة باملاء وان ماء اإلسالة يعترب 
يف حكم غري املوجود ومع كل هذا فان ادارة املرشوع 
ال حتاسب نفسها وال حياسبها أحد عندما تقطع املاء 
الخ.  فحرام  االجــور...  ترفع  او عندما  عن شاربيه 
ان تبقى مدينة احلسني حمرومة حتى من املاء يف عرص 
عىل  الصحيفة  دأبــت  وهكذا  ــة«)47(.  الــذري القنبلة 
تعاين  التي  واخلدمية  االقتصادية  املشكالت  عرض 
منها مدينة كربالء بدون خوف او تردد، فكانت بحق 
لسان حال الكربالئيني، ومنربهم لرفع شكواهم مما 

يعانون وعرض قضاياهم ومشكالهتم العامة.

وعىل الرغم من تأكيد القائمني عىل اجلريدة بأهنا 
جريدة أدبية اال ان هذا مل يمنع ان ختوض الصحيفة 
املقاالت  من  العديد  فيها  جاء  فقد  السياسة  غامر 
واالفتتاحيات السياسية التي ناقشت مواضيع مهمة 
حلسن  السياسية  املقاالت  تلك  وجتذبك  وخطرية، 
العديد  ان  كام  وتركيبها،  معانيها  وبساطة  كتابتها 
يعيشه  الــذي  بالواقع  يشعرك  املقاالت  تلك  من 
من  يعانيه  وما  احلــايل  الوقت  يف  العراقي  املجتمع 
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مهوم ومشكالت سياسية، ومن تلك املقاالت املهمة 
التي تبني بعد نظر املثقف الكربالئي يف ذلك الوقت 
عدوة  )املركزية  بعنوان  كانت  التي  االفتتاحية  هي 
اإلصاح( والتي جاء فيها: »تكاد املركزية ان تسيطر 
ناحية  به فكل  فيها  يف بادنا عىل كل كبرية وصغرية 
كل  يف  بغداد  تعليامت  تنتظر  مساحتها  تصغر  مهام 
خطوة تفكر يف اختاذها ومدير ناحيتها ال بد ان توافق 
العاصمة  الداخلية وكثريًا ما جتهل  تعيينه وزارة  عىل 
امر هذا الذي يعني للناحية مديرًا كان أم رئيسًا للبلدية 
بل يغلب يف اكثر األحيان ان الوزير قد ال يعرف عن 
النظام  الناحية فضًا عن سكاهنا شيئًا ما ولكنه  هذه 
السائد الذي يركز يف يد العاصمة والوزارة كل تافه 
التعيينات والترصفات واذا كان  وان شئت فقل كل 
االمر كذلك فلن يكون غريبًا ان جييء تعيني الوزير 
املسؤول لشخص من األشخاص يف اغلب األحيان 
وضعًا يف غري نصابه وإحاالً للشخص يف غري موضعه 
نتيجة االستامع اىل توصية من  وكثريًا ما يكون ذلك 
التوصيات او عصبية ال قيمة هلا، ومن هنا كان طبيعيًا 
ايضًا ان يكون املسؤولون يف الريف والقرى بل حتى 
مراكزها  اىل  يصل  ممر  جمرد  الكبرية  املدن  معظم  ويف 
عن طريق الزلفى، وليس عن طريق االصاح الذي 
ننشده مع ان بادنا اليوم يف أشد احلاجة اىل اإلصاح 
بعقلية  نفكر  مل  ما  حتقيقه  اىل  سبيل  وال  االجتامعي 

جديدة وما مل نتبع أساليب جديدة«)48(.

جريدة شعلة األهايل . 4

جريدة سياسية أسبوعية صاحبها ورئيس حتريرها 

املحامي السيد عبد الصاحب األشيقر، صدرت سنة 
إخالص  صفحاهتا  أظهرت  1960م.  1379هـــ/ 
وقد  البلد.  هذا  كيان  دعم  يف  وتفانيهم  الكربالئيني 
برهنت أعدادها القليلة عىل سلوكها النبيل يف النهج 
 28 صدور  بعد  توقفت  السليم)49(،  الديمقراطي 
عددًا يف 1961/8/6)50(، أصدرت أعدادًا خاصة 
بمهرجان اإلمام عيل العاملي الذي أقيم يف كربالء، 
وعددًا   احلسني اإلمام  باستشهاد  خاصًا  وعــددًا 
اجلزائريني  نضال  عن  يتحدث  باجلزائر)51(  خاصًا 
االستعامر  من  للتخلص  الفرنيس  االحتالل  ضد 
أيضًا  أدبية  اهتاممات  وللصحيفة  االستقالل.  ونيل 
فنرشت العديد من القصائد الشعرية لشعراء كربالء 
ومن أمجل ما نرشته صحيفة شعلة األهايل يف عددها 
قصيدة  هي   1960/4/21 بتاريخ  الصادر  التاسع 
والتي  كربالء  عن  الصاحلي  عباس  خرض  للشاعر 

جاء فيها)52(: 
الغناء حــلــو  ــت  ــل كــربــــــــاءأرس ــى  ـــ ـــ رب اىل 
ــام ــه ــت ــس ــق م ــاشـ ــعـ ــاءكـ ــنـ ــسـ بــــــغــــــادة حـ
هــيــجــتــه ــم  ــ ــائ ــ ه عـــواطـــف الــشــعــراءاو 
حيسو بـــات  ظــامــئ  ــر املـــنـــى بــاشــتــهــاءاو  مخـ
يشدو راح  ــر  ــائ ط فــيــحــاءاو  واحــــــــة  يف 
ــأى بــكــنــز الــرخــاًءهبـــــا حتـــــف ريـــــاض مـ

ثانيًا: المجالت في كربالء)1968-1954(

الــتــي صـــدرت يف  الصحف  ــم  أه ــذه  ه كــانــت 
كربالء للمدة من 1914م وحتى عام 1968م، ومل 
مدينة  يف  الوحيد  اإلعالمي  املجال  الصحف  تكن 
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كربالء بل انترش يف املدينة عدد من املجالت املتنوعة 
األهداف واملختلفة املبادئ، لكنها مل تنترش يف كربالء 
اال يف أواسط مخسينيات القرن العرشين، عىل الرغم 
من صدور بعض املجالت املدرسية قبل هذا التاريخ 
باملدرسة  وخاصة  جدًا  قليلة  بأعداد  كانت  والتي 
التي تصدر فيها، ويمكن استنتاج أسباب عدة كانت 
انتشار املجالت يف كربالء قبل عام  تقف وراء عدم 

1954م منها:

اختزلت . 1 عامة  بصورة  العراق  يف  الصحافة  ان 
منذ بداية تأسيس الصحافة العراقية يف الصحف 
بصورة  بغداد  يف  املجالت  تنترش  ومل  )اجلرائد( 

كبرية، اال بعد تأسيس الدولة العراقية احلديثة.
الصدور . 2 يف  الكربالئية  اجلرائد  اغلب  تستمر  مل 

مدة طويلة باستثناء جريدة القدوة التي استمرت 
الصدور  عن  توقفت  ذلك  ومع  عدة  سنوات 

بسبب نقص األموال.
مؤسسو . 3 هلا  تعرض  التي  املادية  للخسارة  كان 

اجلرائد يف كربالء سببًا رئيسًا يف ظهور املجالت 
او  شهرية  تكون  ان  يمكن  فاملجلة  املدينة،  يف 
أمواالً  طبعها  يكلف  ال  وبالتايل  شهرية  نصف 
حني  اىل  لرشائها  القراء  جتذب  اهنا  كام  كثرية، 
صدور العدد التايل منها، عندها تبقى متوفرة يف 

املكتبات مدة أطول، لبيع اكرب عدد منها.

كربالء  يف  تظهر  املجالت  أخذت  األسباب  هلذه 
الساحة  يف  الــرائــدة  هي  الصحف  كانت  ان  بعد 
الثقافية. ومن أهم املجالت التي صدرت يف كربالء 

للمدة 1954 وحتى عام 1968 هي كاأليت:

جملة رسالة الرشق 1373هـ 1954م. 1

الدين  صــدر  السيد  حتريرها  ورئيس  صاحبها 
ـــ/  1355ه عــام  كربالء  يف  املولود  الشهرستاين، 
أرسته  ارتباط  لكن  احلكيم  آل  من  وهو  1954م، 
الشهرستاين  مهدي  حممد  السيد  أرسة  مع  بمصاهرة 
الشهرستاين  هلم  فقيل  الشهرستاين  لقب  هبم  حلق 
احلكيم، عرف بكونه خطيب املنرب احلسيني، له قصائد 
عدة شعرية منشورة يف عدد من الصحف واملجالت 
ومديرها  خمطوطة)53(،  شعرية  وجمموعة  العراقية، 
األول  العدد  حيدر.صدر  حسن  حممد  املحامي 
1373هـــ/  الثانية  مجادى  من  األول  يف  املجلة  من 
للملك  بصورة  الغالف  صــورة  وزينت  1954م، 
منها:  األول  العدد  افتتاحية  يف  وجاء  الثاين،  فيصل 
)رسالة  جملة  من  عدد  أول  صدر  أزين  ان  »يرسين 
العراق  وسيد  العربية  األمة  زعيم  بصورة  الــرشق( 
اهلل  أدامه  املعظم  الثاين  فيصل  امللك  اجلالة  صاحب 

لرفع لواء الوحدة بني العرب واملسلمني«)54(.

أما عن أهداف املجلة فقد كتب السيد صدر الدين 
الشهرستاين قائال: »أرجو ان تكون رسالتنا هذه أمل 
كل ذي أمل وضائعة كل متعطش خلدمة جمتمع خيم 
غايتنا  ان  األخاقي.  والتفسخ  اجلهل  دجى  عليه 
القصوى من إصدار هذه املجلة هي إجياد رابطة بني 
ومن  ثقافتها  ودعاة  دينها  علامء  من  املجتمع  طبقات 
إذن كان هدف  أثرمها«)55(.  بنصائحهام ويقفو  يتعظ 
املجلة هو نرش الثقافة العربية اإلسالمية بني صفوف 
وأجدادهم  إبائهم  بثقافة  وتعريفهم  التائه  الشباب 
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وهنا يؤكد السيد الشهرستاين قائال: »وال يفوتني ان 
أخص أبناء بلديت الكرام الذين نسوا تفوق آبائهم يف 

العلم واألدب«)56(.

ومن أهداف املجلة الرئيسة األخرى هي اإلجابة 
عن األسئلة الدينية التي ترسل اىل املجلة، فقد أسست 
يف كربالء جلنة بتاريخ 1373/10/13هـ/1954م 
الدينية  الثقافة  جلنة  باسم  عرفت  العلامء  كبار  من 
جريدة  يف  األسئلة  أجوبة  بنرش  قيامها  عن  وأعلنت 
يف  األجــوبــة  نــرش  تــم  وفــعــاًل  األسبوعية،  الــقــدوة 
عددين، لكنها امتنعت فيام بعد عن نرش باقي األجوبة 
تكوين  فكرة  الدينية  الثقافة  جلنة  لدى  أصبح  لذلك 
األسئلة  من  هائًل  كًم  لورود  بالنظر  هبا  خاصة  جملة 

وتشجيع الناس عىل قراءة األجوبة)57(.

نرش  يف  الـــرشق  ــة  رســال جملة  مهمة  تقترص  مل 
املقاالت  نرش  عىل  عملت  بل  الدينية  املسائل  أجوبة 
الكربالئيني  الكتاب  من  للعديد  الثقافية  والبحوث 
والسيد  القزويني  السيد حممد صادق  أبرزهم:  ومن 
حممد املوسوي والشاعر الكبري عبد احلسني احلويزي 
ابو احلب  واألديب جاسم الكلكاوي والسيد جواد 
املهمة  املقاالت  ومن  الوهاب،  الرزاق  عبد  والسيد 
التي نرشهتا املجلة مقالة للعالمة السيد حممد صادق 
أكد  والتي  ــالم(  اإلس يف  ــرأة  )امل بعنوان  القزويني 
وأكد  املــرأة،  عىل  وحنوه  اإلســالم  عطف  عىل  فيها 
املــرأة  نــامــوس  »حفظ  عــىل:  حريص  اإلســـالم  ان 
وخفارهتا  بخدارهتا  منوط  وذلك  وكرامتها  ورشفها 
األستاذ  وكتب  باألجانب..«)58(،  اختاطها  وعدم 

والذي  املرأة  عن  آخر  مقاالً  األديب  احلسني  حممد 
األستاذ  وأسهب  اإلسالم(  عند  )املرأة  بعنوان  جاء 
األديب يف رشح أحوال النساء عند األمم وكيف ان 
من  اعىل  وجعلتها  املرأة  شأن  من  رفعت  قد  بعضها 
من  انزل  قد  األمم  من  اآلخر  البعض  وأن  الرجل، 
قدرها فجعلها يف مرتبة دنيا وانزهلا منازل احليوانات، 
ثم أكد األستاذ األديب بأن اإلسالم: »جاء وتوسط 
مستواها  يف  ووضعها  كرامتها  إليها  ورد  شأهنا  يف 
الائق هبا. فجعلها كالرجل مالكة ألمرها وهلا حرية 
االختيار يف شؤوهنا ومل جيعل ألحد عليها سبيًا اال اذا 
خرجت عن نواميس الرشف والعفة وأساءت التدبري 

يف نفسها وعائلتها..«)59(.

كان ملجلة رسالة الرشق دوُر بارُز يف نرش الثقافة 
العربية واإلسالمية واحلث عىل الثقافة والتعلم وعدم 
االنجرار وراء األفكار الغربية اهلدامة، وان اهتاممها 
العراق  تاريخ  من  الوقت  ذلك  يف  املــرأة  بموضوع 
يشري اىل الثقافة العالية التي كان يتمتع هبا مؤسسوها، 
واىل الرغبة الكبرية يف إعطاء املرأة حقوقها الرشعية 

التي منحها إياها رب العزة جل وعال.

 جملة أجوبة املسائل الدينية 1376هـ-1957م. 2

عام  ــرم  حم شهر  يف  منها  األول  الــعــدد  ــدر  ص
اآلداب  بمطابع  تطبع  وكانت  1957م  1376هـــ، 
املسؤول  ومديرها  صاحبها  االرشف،  النجف  يف 
كربالء  يف  املولود  الشهرستاين،  الرضا  عبد  السيد 
كربالء،  حوزة  يف  تعلم  1919م،  1339هـــ/  عام 
العروة  اهلدى يف رشح  مقاليد  منها  عدة  مؤلفات  له 
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الثقافة  جلنة  عن  تصدر  املجلة  وكانت  الوثقى)60(، 
الدينية يف كربالء التي كانت تنرش مقاالهتا وأجوبتها 
الدينية يف جملة رسالة الرشق كام مر ذكره، لكنها ارتأت 
مقدمة  يف  ذلك  وبررت  اخلاصة  جملتها  هلا  تكون  ان 
العدد األول من املجلة اذ جاء فيه: »لقد تقدم بعون 
اهلل تعاىل بعض رجال العلم والدين يف مدينة كرباء 
املقدسة باسم )جلنة الثقافة الدينية( اىل موضوع ديني 
الظروف  اقتضت  احلقة...ثم  املبادئ  نرش  وهو  مهم 
بعض  وبماحظة  الــرشق(  )رسالة  جملة  يف  نرشها 
رسائل  يف  األجوبة  تنرش  ان  اللجنة  رأت  العوارض 

خاصة بصورة مستقلة إن شاء اهلل تعاىل«)61(.

ان هدف جملة األجوبة هو، اإلجابة عن تساؤالت 
مل  آنذاك  املجتمع  أن  ويبدو  دينهم،  أمور  عن  الناس 
يكن كمجتمعنا اآلن السيام مع عدم وجود اإلذاعة 
كل  يف  املنترشة  األخرى  اإلعالم  وأجهزة  والتلفاز 
بيت، كام مل تكن هناك فئة متعلمة بأمور الدين اال فئة 
العلامء لذلك أصبح من الرضوري إنشاء جملة قائمة 
ما  الناس وإجابتهم عن كل  توعية  إىل  بذلك هتدف 

يتعلق بأمور العبادات واملعامالت.

 جملة األخاق واآلداب 1377هـ- 1958م. 3

الثانية  مجادى  يف  املجلة  من  األول  العدد  صدر 
يف  النعامن  مطبعة  يف  طبعت  1958م،  ـــ/  1377ه
النجف االرشف، أما عن صاحب تلك املجلة فكان 
الروحانيني  من  فريق  )حيررها  ترويستها  يف  جاء  كام 
أبيات  ثالث  منها  األول  العدد  تضمن  كربالء(،  يف 

شعرية للتعريف باملجلة: 

طويت لدينا صفحة األحقاب
اآلراب بسمة  أرتــنــا  حتى 

حممد ديـــن  ــوار  ــ أن فتألقت 
اآلداب مكارم  بنرش  تزهو 

هو نرش إزهار الربى-أرخ-بدا
او)نرشة األخاق واآلداب()62(

متخصصة  وغري  خمتلفة  املجلة  مواضيع  جاءت 
يف فرع واحد، وهناك أبواب ثابتة كاألمانة والطريق 
ومواضيع  احلياة  يف  ومكانتها  واملـــرأة  الصحيح 
متعددة، كالبطالة واحلياة الزوجية والزواج وغريها. 
اما عن أهم الشخصيات التي كتبت يف جملة األخالق 
حسن  والشيخ  املهدي  حسن  السيد  فهم:  واآلداب 
االعلمي والشيخ حممد عيل داعي احلق والشيخ محزة 
طاهر والسيد سلامن هادي آل طعمة والسيد حسن 

الشريازي والسيد صادق مهدي احلسيني وغريهم.

ومن املقاالت املهمة التي نرشهتا املجلة )ال عصبية 
يف اإلسالم( للسيد صادق مهدي احلسيني التي جاء 
ودعاته،  وسنته  بقرآنه  اإلسامي  الدين  »ان  فيها: 
اندثار)63(  تسبب  ألهنا  العمياء  العصبية  يبغضون 
تشيد  واألخــوة  املسلمني-  بتفرقة   – اإلســام  كيان 
وامللحدين  املستهرتين  الكفار  أمام  وتضخمه  كيانه، 

املأجورين وجتعل املسلمني كتلة واحدة...«)64(.

للشيخ  مقالة  ضمنها  من  كثرية  أخرى  ومقاالت 
الرأساملية  بــني  ــالم  ــ )اإلس عــن  احلــســني(  )حمــمــد 
واالشرتاكية( التي أورد فيها الشيخ تعريفًا للرأساملية 
واإلشرتاكية، ورشح هدف ومقصد كل منهام ثم بني 
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من  بأي  ترتبط  ال  التي  اإلسالمي  االقتصاد  أفكار 
املفهومني املذكورين)65(.

اما ابرز كتاب تلك املجلة فهو السيد )حسن بن 
املريزا مهدي الشريازي(، الذي اختذ من جملة األخالق 
كرس  فقد  بغداد،  حللف  للتصدي  منربا  واآلداب 
ومهامجته  املذكور  باحللف  للتنديد  املجلة  افتتاحية 
ودعا  االستعامرية  العدوانية  وأهدافه  نواياه  وفضح 
العراقي  الشعب  أبناء  املقاالت،  تلك  يف  سامحته 
الرجعي  احللف  مقاومة  اىل  كافة  وطوائفه  بقومياته 
االستعامري، واىل التصدي للحكومات التي وقعت 
العراق  يف  امللكي  النظام  حكومة  مقدمتها  ويف  عليه 
كام  اجلــاميل،  وفاضل  السعيد  نــوري  يرأسها  والتي 
وعرى  نظامه  وفضح  هبلوي  رضا  إيران  شاه  هاجم 
الشاه  أثار عليه سخط   املستعمرين مما  ارتباطاته مع 
الذي أوعز اىل سفريه يف بغداد للطلب من احلكومة 
مقاالته  عىل  حسن  السيد  ومعاقبة  مساءلة  العراقية 
السيد  ضد  بالتحرك  السفري  حينها  قام  وفعال  تلك 
وقوة  الشريازي  مهدي  مريزا  السيد  تدخل  ولوال 
ألدى  كبريًا  دينيًا  مرجعًا  باعتباره  الشخيص  نفوذه 
ذلك  ومع  الشريازي،  حسن  السيد  سجن  اىل  ذلك 
االفتتاحية  املقاالت  بكتابة  الشريازي  السيد  استمر 
التي كانت حترض اجلامهري العراقية وتعبئها للنضال 
من اجل الوقوف بوجه احلكومات الظاملة، مما جعل 
أولئك احلكام يقومون باختاذ قرار باعتقاله مع أخيه 
التحرير  هيئة  أعضاء  وكل  الشريازي  حممد  السيد 
والكتاب العاملني يف جملة األخالق واآلداب، وفعاًل 

صدر القرار بذلك من قبل مدير األمن آنذاك )هبجت 
العطية( لكن قيام ثورة 14 متوز 1958م حال دون 

تنفيذ االعتقال)66(. 

رصد  يف  كبرٌي  دوٌر  املجلة  لتلك  كــان  وهكذا 
املشاريع االستعامرية وتعريتها وفضحها أمام الناس، 
والتعريف بمخاطر األحالف السياسية الغربية التي 
بسلسلة  العربية  واملنطقة  العراق  ربط  تريد  كانت 
والعسكرية،  واالقتصادية  السياسية  املعاهدات  من 
ومصادرة  وخرياته  مقدراته  عىل  السيطرة  وبالتايل 
تكتب  مل  املجلة  تلك  ان  نجد  هلذا  السيايس.  قراره 
التحرير  رئيس  او  املحرر  اسم  األوىل  صفحتها  يف 
بل اكتفت بالقول )حيررها جمموعة من الروحانيني( 
التي  واالستدعاءات  املتابعات  خماطر  إلبعاد  وذلك 
انربت  وإهنا  السيام  املجلة  حمررو  إليها  يتعرض  قد 

للخوض يف املسائل السياسية.

 جملة صوت شباب التوحيد 1382هـ/ 1963م. 4

شباب  هيئة  مكتب  عــن  كــربــالء  يف  صـــدرت 
عن  اما  جامعة،  ثقافية  دينية  جملة  وهي  التوحيد، 
واكتفت  حمــددة  أســامء  املجلة  تذكر  فلم  مؤسسيها 
بالقول بأهنا تأسست من قبل نخبة من شباب مدينة 
التوحيد  شباب  »هيئة  بإسم:  هيئة  شكلوا  كربالء 
فائز  آل  حملة  يف  1963م  1382هــــ/  سنة  وذلــك 
منها  الغريب  القسم  يعرف  التي  القديمة  العلوية 
سميت  وبالتايل  اليوم«)67(،  الطاق-  باب   – بمحلة 

املجلة باسم اهليئة.
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هدفت املجلة اىل مقاومة األفكار التي انترشت يف 
الفكر  السيام  العرشين،  القرن  وستينيات  مخسينيات 
الشيوعي، وان مل تتطرق املجلة اىل ذلك األمر بصورة 
ه:  نصُّ ما  لكنها ذكرت يف مقدمة عددها األول  علنية 
»لقد توافدت عىل امتنا العزيزة أمواج الكفر واإلحلاد، 
وكثرت حول اإلسام الشبهات حتى أصبح لزامًا عىل 
العامل إظهار علمه وعىل املصلح مضاعفة جهده. وعىل 
هذا األساس... قامت مجاعة من املصلحني.. بتأسيس 
معامل  وإظهار  األثيمة  األمواج  تلك  صد  هدفها  هيئة 

اإلسام املنظمة...«)68(.

ينظر  يزال  ال  املدة  تلك  يف  العراقي  املجتمع  كان 
اىل الفكر الشيوعي بنظرة الكفر واإلحلاد ويعتقد بأنه 
املنطلق  هذا  ومن  اإلســالم،  ركائز  هتديم  اىل  هيدف 
األول  العدد  يف  الشريازي  حممد  السيد  العالمة  كتب 
من املجلة موضوعًا بعنوان )توجيهات( ركز فيه عىل 
التوحيد ودعوة الشباب اىل االجتهاد يف فهم اإلسالم 
التي  الظروف  هذه  يف  باألخص  اإلســام  »فهم  ألن 
ملئت األجواء واألفكار بالنظريات املستوردة، مشكل 
جدًا، فإذا مل يستوعب اإلنسان املفاهيم اإلسامية)69(، 
كان جديرًا به ان ينحرف اىل مهوى سحيق وهو يظن 

انه اإلسام او انه يدعو اىل اهلل تعاىل..«)70(.

إال ان مقالة األديب السيد صادق آل طعمة، التي 
جاءت بعنوان )حياتنا احلارضة( تدعو بشكل واضح 
ملحاربة األفكار الشيوعية اذ جاء فيها: »... ان الذين 
وعقائدهم  مبادئهم  بمختلف  اإلسام  عىل  خرجوا 
عليه  تطاولوا  الذين  األخــص  عىل  اإلسامية  غري 

الشعوب(  أفيون  )الدين  بقوهلم  واستخرفوه  بالطعن 
)الدين خرافة( وغري ذلك من األقاويل النتنة انام كان 
رسالته  وحقيقة  باإلسام  جهًا  يزال  وال  منهم  ذلك 
بكشف  املجلة  اهتمت  وهكذا  الــكــريــمــة..«)71(، 

أهداف األفكار الغربية، السيام الشيوعية.

ركزت املجلة كذلك عىل عنرص الشباب، ونرشت 
الشباب  تنوير  ــدف  هب ومتنوعة  عــديــدة  مــقــاالت 
واالقتداء  اإلسالمية  غري  األفكار  نبذ  اىل  ودعوهتم 
ومل   ،البيت آل  وسنة   ،حممد الرسول  بسنة 
وحدها،  املقالة  عنرص  عىل  واإلرشاد  التوجيه  يقترص 
الشعرية  القصائد  من  بالعرشات  املجلة  جاءت  بل 
)داود  األستاذ  قصيدة  القصائد  تلك  ومن  املتنوعة، 
العطار( التي كانت بعنوان )اجلامهري املسلمة()72( وال 

بأس من إيراد بعض منها:

تندفع اهلل  باسم  اجلامهري  حــّي 

جتاهد الكفر واإلسام تتبع

عىل جردته  أما  الفكر  ساحها 

مبادئ الكفر ال تبقي وال تدع

ومبدؤها العليا،  املثل  أهدافها 

ما رشع اهلل ال ما العبد يشرتع

إهتمت املجلة أيضا باملرأة، ونرشت بعض املقاالت 
والتقيد  به  االهتامم  ورضورة  الرشعي  احلجاب  عن 
اإلنجرار  وعدم  رشعي،  لباس  من  تعاىل  اهلل  أمره  بام 
وراء األفكار الغربية التي تدعو لكشف عورة املرأة، 
ورضورة  املرأة  حقوق  عن  أيضًا  مقاالت  نرشت  كام 
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حقوقها،  املــرأة  سلب  وبني  اإلحتشام  بني  التفريق 
اخلزرجي(  فهمي  )حسني  االُستاذ  مقالة  وجــاءت 
لتبني  اجلاهيل(،  العرص  يف  العربية  ــرأة  )امل املعنونة 
املرأة يف ذلك العرص  احليف والظلم الذي وقع عىل 
مهضومة  وكانت  وحشية  »ألعامل  تعرضت:  وإهنا 
من كل احلقوق عىل اإلطاق. فمثلها كمثل احليوان 
الرجل  بيد  آلــة  فهي  للذبح.  يساق  حني  األعجم 
يديرها كيف يشاء«)73(، وبالتايل جيب عىل املسلمني 
إعطاء املرأة حقوقها وعدم معاملتها، كام فعل العرب 
يف اجلاهلية، وكأن الكاتب يريد القول بأن ما تتعرض 
إليه املرأة اليوم هو إعادة لفعل جاهيل ما أنزل اهلل به 

من سلطان.

فتوقفت  طويلة  ملدة  بالصدور  املجلة  تستمر  مل 
منها  صدر  قد  وكان  الثاين،  عامها  يف  الصدور  عن 
عرشة أعداد فقط، وذكرت إدارة املجلة يف أعدادها 
صدرا  اللذين  والعارش  التاسع  )العددين  األخرية 
تواصل  ان  تستطيع  »ال  ــا:  أهن مــزدوجــة(  بصورة 
دون  حتول  أخــرى  وأسباب  املشرتكني  أعــداد  لقلة 
األخرى  األسباب  املجلة  تذكر  ومل  اإلستمرار«)74(، 
كان  املادي  السبب  أن  ويبدو  للتوقف،  دفعتها  التي 
وراء توقف املجلة، فضاًل عن أن قلة عدد املشرتكني 
كربالء  ألهايل  املعيشية  احلالة  لضعف  إيعازه  يمكن 
والعراق بصورة عامة، ولقلة الطبقة املتعلمة، وهناك 
نفسها،  املجلة  حترير  إدارة  يف  تتعلق  أخرى  أسباب 
فلم يالحظ وجود إعالنات يف تلك املجلة والتي تعد 
موردًا ماليًا مهام لتواصلها، كام يالحظ اقتصار املجلة 

وعدم  العرشة  أعدادها  يف  متشاهبة  مواضيع  عىل 
األول  غالفها  أن  من  الرغم  عىل  الثقايف،  تنوعها 
كتب عليه )جملة إسالمية ثقافية جامعة(، كام ان إدارة 

املجلة مل حتاول إيصاهلا لأللوية العراقية األخرى. 

جمات أخرى. 5

صدرت العديد من املجالت األخرى يف كربالء 
يف  طوياًل  تستمر  مل  والتي  املختلفة،  املواضيع  ذات 
مدرسية  كانت  واغلبها  مادية،  ألسباب  الصدور 

وهي كاآليت:

أصدرهتا . 1 وأدبية  علمية  جملة  الكوكب:  جملة 
األول  عددها  صدر  املتوسطة،  كربالء  مدرسة 
عام 1932م، وبلغ عدد صفحاهتا )67( صفحة 
العلم  يف  خمتلفة  موضوعات  العدد  وتناول 
واألدب واالجتامع وشارك يف حتريرها فريق من 

املدرسني والطالب.
هادي . 2 لصاحبها  ثقافية  دينية  جملة  البذرة:  جملة 

يف  امتيازها  وُالغي  كربالء،  يف  صدرت  فياض، 
)1945/12/17م(.

تصدرها . 3 جملة  كربالء:  ثانوية  صوت  جملة 
عددها  صدر  للبنني  الثانوية  كربالء  مدرسة 
املدرسون  حتريرها  يف  وشارك  1948م،  األول 

والطالب)75(.
علمية . 4 ثقافية  مدرسية  جملة  الفج:  أنوار  جملة 

حتريرها  رئيس  للبنني،  كربالء  ثانوية  أصدرهتا 
االُستاذ موسى إبراهيم الكربايس، صدرت عام 

1956م)76(.
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الخاتمة

شملت وسائل اإلعالم الكربالئية ألوانًا متعددة 
من العلوم والفنون واآلداب، وكان بعضها سياسيًا، 
أو نشأ يف خضم أحداث مهمة بالنسبة لتاريخ العراق 
والندوة،  االتفاق،  جريديت  مثل  ذلك  بعد  واندثر 
وكان بعضها أدبيًا هيتم بأمور األدب والشعر والقصة 
مثل جريدة القدوة، والبعض اآلخر شاماًل كجريدة 
الغروب، لكن امليزة التي ميزت الصحف الكربالئية 
باألوضاع االجتامعية  اىل حد كبري  أهنا كانت مهتمة 
وكان  املقدسة،  املدينة  يف  والسياسية  واالقتصادية 
وحث  املدينة  تلك  تقدم  اىل  ويسعى  هيدف  مجيعًا 
أهلها عىل امليض قدمًا نحو التقدم والرقي واحلضارة.

ملدة  بالصدور  كربالء  يف  الصحف  كل  تستمر  مل 
طويلة وأعدادها ال تتجاوز يف أحسن األحوال ستني 
عددًا مثل صحيفة القدوة، اما صحيفة الغروب فلم 
أربعة  وصدر  عــددًا،  وثالثون  ستة  اال  منها  يصدر 
اىل  يعود  الندوة، وهذا  فقط من صحيفة  عرش عددًا 

أسباب عدة يمكن إمجاهلا باآليت:

إن أغلب مؤسيس الصحف الكربالئية مل يكونوا . 1
ينتمون إىل أحزاب سياسية تسندهم وتساعدهم 
هلم  درعًا  وتكون  احلكومي،  الروتني  ختطي  يف 
إذا ما حاولت إغالقها لسبب  أمام احلكومات، 

سيايس.
ومل . 2 فردي،  بشكل  الصحف  تلك  تأسيس  جاء 

يتعاون صحفيو كربالء، أو مالكو الصحف عىل 
أمواهلم  فأنفقوا  مجيعًا،  متثلهم  صحيفة  تأسيس 

الصمود  تستطع  مل  متعددة  اخلاصة عىل صحف 
طوياًل.

مل حيصل مؤسسو الصحف يف كربالء عىل دعم . 3
وال  العراق،  يف  املتعاقبة  احلكومات  من  مادي 
من احلكومة املحلية يف كربالء، ومل تتبَن احلكومة 
املحلية يف كربالء دعم أي صحيفة تكون لسان 
حال املدينة، ومل تسع إلنشاء صحيفة خاصة هبا.

يتجاوز . 4 يكن  مل  كربالء  أهايل  نفوس  عدد  إن 
الثامنني ألف نسمة حسب إحصاء عام 1935م، 
إىل  تصل  قد  جدًا  عالية  كانت  األمية  نسبة  وأن 
عىل  اإلعتامد  فإن  وبالتايل،  السكان  من   )%95(

ترويج الصحف ألهل املدينة مل جيِد نفعًا.
صحيفة . 5 )السيام  الصحف  تلك  بعض  تبني 

يف  التنوع  وندرة  واحدة  أساسية  قضية  الندوة( 
وأعطت  للحدث،  أسرية  جعلها  موضوعاهتا 
انطباعًا أهنا حمسوبة عىل جهة سياسية، عىل الرغم 

من استقالليتها.
ترويج . 6 الكربالئية  الصحف  مؤسسو  يفكر  مل 

األخرى،  املدن  من  وغريها  بغداد  يف  صحفهم 
السيام مناطق الفرات األوسط.

نجحت  الكربالئية  الصحافة  فأن  ذلك  ورغــم 
بعرض مشكالت ومهوم املدينة، وتركت لنا شهادات 
تارخيية، ال يمكن أن يستغني عنها الباحث عن تاريخ 
احلديث  واإلجتامعي  واإلقتصادي  السيايس  كربالء 
قلة  عىل  الصحف  تلك  لنا  قدمت  وفعاًل  واملعارص، 
أعدادها أمورًا عدة مهمة عن تاريخ كربالء نستطيع 

إجيازها بالنقاط اآلتية:

1 .-1914 من  املدة  طوال  كربالء  مدينة  عانت 
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1958م من ندرة وجود املياه الصاحلة للرشب، 
األمراض  كثرة  من  يعانون  املدينة  أهايل  ترك  مما 

التي أصابتهم نتيجة رشهبم للامء امللوث.
ندرة . 2 من  املدة  هذه  خالل  كذلك  املدينة  عانت   

للمواطنني  احلياة  رس  هي  التي  الكهرباء  وجود 
تأخر  يف  ساهم  مما  والرقي،  التقدم  يف  والسبب 

املدينة حضاريًا.
املدينة، . 3 يف  معدومة  شبه  البلدية  خدمات  كانت 

مل  املتعاقبة  احلكومات  بأن  إنطباعًا  يعطي  وهذا 
تكن هتتم بتحسني أوضاع الناس ومعيشتهم.

تعرضت املدينة إىل وباء املالريا يف سنوات عدة . 4

وما  مايس،  حركة  نتيجة  1941م  عام  أمهها 
الثانية،  العراقية  الربيطانية  احلرب  من  أعقبها 
نتيجة  و1952م،   1951 لألعوام  وكذلك 

اإلمهال احلكومي.
وعلامئها . 5 بجمهورها  كربالء  مدينة  وقفت 

حركة  جانب  إىل  عشائرها  ورؤساء  ومثقفيها 
اىل  البالد  حال  بتغيري  وأملت  1941م،  مايس 

األفضل.
اإلبتدائية . 6 املدارس  يف  حاد  نقص  هناك  كان 

انتشار  يف  سبب  مما  البنات،  ومدارس  والثانوية 
االُمية.

المالحق
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